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INTÉZKEDÉSI TERV KIEGÉSZÍTÉSE 

 

Készült az EMMI által kiadott intézkedési terv a 2020-2021 tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend alapján. 

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi járványügyi megelőző 

szabályok betartását rendelem el: 

A jelenlegi koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése 

szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az 

elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe kizárólag egészséges, 

tüneteket nem mutató, gyermek és dolgozó jöhet! 

Az alábbi szabályok fokozott betartására hívom fel a szülők és dolgozók figyelmét egyaránt:  

Személyi higiéné: 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének betartatására, 

melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés. Ennek 

érdekében a bejárati ajtónál kézfertőtlenítőt helyezünk el. 

Kérjük az óvodába lépéskor a kézfertőtlenítő használatát! 

A felnőttek tartsák meg az egymás közötti 1,5m távolságot! 

Az óvodába lépéskor kérjük, hogy a szülők szájmaszkot használjanak! 

Fokozottan ügyelünk arra, hogy az óvodába érkezéskor, foglalkozások, étkezések előtt és után 

minden gyermek alaposan mosson kezet.  

Az óvodai, ellátás során a gyermekek maszk használata nem javasolt, mivel a maszk használat a 

gyermekek szervezetét jelentősen megterheli, az alvásnál használt maszk veszélyes, illetve a 

maszkok biztonságos fel- és levétele sem biztosítható ebben a korcsoportban, így az inkább 

kockázatot jelent, mint védelmet. 

Reggel összevont csoport van fél 8-ig, utána mindenki a saját csoportjába menjen attól 

függetlenül. hogy hány gyermek van a csoportjából! 

Az óvodai dolgozók hordhatnak maszkot és kesztyűt egyéni döntésük alapján. 

Előnyben kell részesíteni a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) 

foglalkozásokat. 

Jó idő esetén a foglalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartsák meg a csoportok. Az udvaron 

délelőtti játékidőben egyszerre 2 csoport tartózkodhat! 

Udvarra, játszótérre kimenetel ideje 

Mazsola csoport ¼ 11-kor megy a mosdóba 

Bóbita csoport ½ 11-kor megy a mosdóba 

Katica csoport ¾ 11-kor megy a mosdóba. 

Udvarról bejövetel ideje: 

¼ 12 Mazsola csoport 

½ 12 Bóbita csoport 

¾ 12Katica csoport 

A hétfői hétkezdő áhítatokat a csoportonként kell tartani 11órától a Mazsola csoporttal kezdve 

negyedórás időszakokban a Katica csoport fejezi be ¾ 12-kor 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében nagyon fontos a 

csoportszobák fokozott és folyamatos szellőztetése az időjárás és a környező forgalom 

függvényében a fokozott fertőtlenítés. A folyamatos fertőtlenítésért a dajkanénik a felelősek, 

melyek betartását az óvónők illetve az óvodavezető rendszeresen, napi szinten ellenőriznek. 

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel 
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gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók 

csaptelepei asztallapok stb.) vírusölő hatású szerrel naponta többszöri fertőtlenítésre kerüljenek! 

A gyermekek által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket heti rendszerességgel 

vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni kell, A csoportszobákat 2 óránként alaposan ki kell 

szellőztetni! 

A gyermekek otthonról hozott pizsamát és ágyneműhuzatot használjanak, melyet minden 

pénteken hazaküldünk. Ezeket otthon, magas hőfokon történő, fertőtlenítő mosás után, hétfőn 

hozzanak vissza.  

A pandémiás időszakban az otthonról hozott játékokat, „alvókákat” mellőzzük. Szükség esetén a 

beszoktatós kicsiknél fogadjuk csak el ezeket. 

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a gyermekek egészségét ne 

veszélyeztesse..  

A gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél a dajkanénik használják ki az intézmény adta 

lehetőségeket a távolságtartás maximalizálása érdekében. Az ágyakat 20-30cm távolságra 

helyezzék el fej-láb fektetési móddal. 

A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során az öltözőben a szülők lehetőleg 

legkevesebb ideig tartózkodjanak, és törekedjenek a védőtávolság betartására 

Az étkezési díjak befizetése banki átutalással történik. 

Étkeztetésre vonatkozó szabályok: 

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-mentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével. 

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő 

hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 

cseppfertőzéstől védett tárolása. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, 

alkoholos kézfertőtlenítő- szer rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 

A végrehajtásért felelős személy a konyhai kisegítő. 

Teendő beteg személy esetén 

Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, 

egyúttal értesíteni kell a szülőt és a megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 

további teendőkről. Beteg gyermek esetén a szülőnek kötelessége a gyermek mihamarabbi 

hazaszállításáról gondoskodni. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk 

használata kötelező.  

A dolgozók személyes felelőssége, hogy betegségre utaló tünetekkel ne kezdje meg a munkát! 

Igazolt koronavírus esetén haladéktalanul tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét! 

A szülők kör e-mailen keresztül azonnal kapnak értesítést bármilyen rendkívüli intézkedés 

megtételéről, az információk átadása kizárólag az intézmény vezetőjének a felelőssége és joga. 

Az intézkedés részeként a különórák megtartását határozatlan időre felfüggesztjük, valamint az 

őszi programok /családi nap, évnyitó istentisztelet/ sem kerülnek megszervezésre. 

A megelőző intézkedések (fertőtlenítés, személyi higiéné, szellőztetés, maszk használata) szigorú 

betartása esetén a járványügyi kockázat jelentősen csökkenthető, ezek betartása minden szülő és 

dolgozó kötelessége. 

 

Lévai Tamásné 

Intézményvezető 

Szeged 2020. 09.17 

 


